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Om te noteren.. 
3 t/m 14 mei vrij – meivakantie 

24  mei vrij – 2e Pinksterdag 

8 juni schoolreis 1 t/m 7 ??? (onder 

voorbehoud) 

23 juni MR vergadering 

25 en 28 juni alle kinderen vrij ivm studiedagen  

28 juni aanbod Skillz United (zie hieronder) 

9 juli Afscheid Truus en Marja 

15 juli laatste schooldag, daarna 

zomervakantie! 

 

 

 

Koningsspelen 2021! 

 

Op vrijdag 23 april was het 

een stralende dag voor de 

Koningsspelen. 

Via Parro heeft u al foto’s 

ontvangen, het was een groot 

sportief feest. Hopelijk 

kunnen we het volgend jaar 

weer als vanouds afsluiten 

met de ‘wereldlunch’! 

 

Voor een filmpje: klik hier 

https://www.facebook.com/

watch/?v=492276078634901 

 

 
 

 

 

Beste ouders/verzorgers, 

 

We maken nog steeds vreemde tijden mee! Het coronavirus is al 

ruim een jaar onder ons. We hebben helaas al ervaring opgedaan 

met de quarantaine van groepen. Het omschakelen naar onderwijs 

op afstand verloopt soepel, door de ervaringen uit de lockdown-

periode. 

Over mogelijke aanpassingen van de regels zullen we u informeren 

via e-mail en Parro. Schoolreisjes, schoolkamp en andere 

activiteiten zijn nu nog steeds  onzeker. Mocht het allemaal niet 

doorgaan, dan zullen we uiteraard proberen om een ‘coronaproof’ 

alternatief te bedenken, in overleg met de activiteitencommissie 

(AC). 

 

Nog steeds geldt: let op elkaar en  blijf gezond! 

  

Met vriendelijke groet,  

Roelien Reichardt, schoolleider 
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Aanbod Skillz United tijdens studiedag 28 juni! 

 

Op maandag 28 juni a.s is er een studiedag, kinderen 

zijn vrij. Er is dan een mooi alternatief bedacht voor 

onze leerlingen: ze kunnen meedoen aan een 

uitdagende activiteitendag van Skillz United!  Deze 

dag is van 8:30 tot 14:15 uur op ‘t Kruisrak. Dan heeft 

u geen opvang nodig en is uw kind actief bezig op 

school! 

 

Het is een ‘pilot’, waarvoor normaal een bijdrage 

wordt gevraagd van 20 euro. Deze keer kost het u 

7,50 euro per kind. De korting wordt verrekend via 

een kortingscode die u per mail ontvangt.  

Voor meer info: zie bijlage. 
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        Volgend schooljaar 

 

Natuurlijk wordt er, ondanks de 

coronaperikelen, ook al voorbereid voor 

volgend schooljaar. Er wordt in 2021-2022 

met 8 groepen gewerkt. U wordt na de MR 

vergadering van juni via e-mail geinformeerd 

over de groepsverdeling voor volgend 

schooljaar. Ook het definitieve 

vakantierooster volgt dan. 

Vacatures op ‘t Kruisrak! 

Collega’s Truus en Marja gaan met 

pensioen, collega Jetty gaat minder werken. 

Daarnaast stopt begin september collega 

Gina (groep 1). Zij is dan ook 

pensioengerechtigd. Daardoor ontstaat er 

vacatureruimte. Op onze website staan de 

vacatures vermeld. Delen van de vacatures 

mag uiteraard! 

https://kruisrak.nl/vacatures/ 

 

 

 

 

 

Dankzij NOVA 
beschikken we over 

een nieuwe 
vaatwasmachine.  

Dank voor deze 

ondersteuning van 
de school! 

 

Afscheid Marja en Truus 

Collega’s Truus en Marja gaan per 1 augustus a.s. genieten van hun 

welverdiende pensioen! 

Voorlopig staat op vrijdag 9 juli het afscheidsfeestje met de kinderen voor hen 

gepland, mits het vanwege de corona-maatregelen kan. Want na ruim 40 jaar 

Kruisrak laten we hen natuurlijk niet met stille trom vertrekken! 

Privacy – zelf aanpassen via Parro 

Privacy gaat over hoe de school om moet 

gaan met beeldmateriaal. U kunt dit zelf 

digitaal vastleggen of aanpassen in Parro. 

Volgt u de volgende stappen: 

 Ga naar het vierde tabblad 'Instellingen'. 

Tik op Profiel en scroll naar het kopje 

'Mijn kinderen'.  

 Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, 

via de stipjes achter het kind. 

 

 

https://kruisrak.nl/vacatures/

